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EXTENSÃO PRESENCIAL

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Conceitos básicos. Sinistros. Salvados. Caracterização e importância. Inspeções 
prévias e validação de planos e normas de gerenciamento de riscos (PGR/NGR). 
Métodos de vistorias aos bens sinistrados. Levantamento dos prejuízos sofridos. 
Modelos de relatórios de informação de causa, natureza e extensão das avarias. 
Análise de conformidade da cobertura do sinistro, com os termos da apólice. 
Modelos de relatórios de informação de causa, natureza e extensão das avarias. 
Regulação do processo de sinistro. Liquidação de sinistros. Prevenção de ilícitos.

ADMINISTRAÇÃO DE SINISTROS:  
REGULAÇÃO E INDENIZAÇÃO

O mercado de trabalho está em constante evolução, exigindo dos 
profissionais uma atualização regular das suas competências e 
conhecimentos. Rápidos e dinâmicos, os cursos de extensão da Escola 
Nacional de Seguros permitem o aluno não só a obter uma qualificação, 
mas também para reciclar conhecimentos e ampliar a rede de contatos. 
São um ótimo atalho para o profissional que deseja incrementar o 
currículo rapidamente com investimento menor. Também são indicados 
para profissionais que precisam de capacitação para entrar no mercado, 
desejam adquirir novas competências para redirecionamento profissional 
ou que assumem novos desafios na carreira atual.
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Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Definição, conceito e aplicação de Estatística. Distribuição de frequência. 
Medidas de tendência central. Medidas de dispersão. Teoria da probabilidade.  
Distribuição de probabilidade. Amostragem. Testes de hipóteses e significância.. 
Covariância e correlação. Regressão linear.

ANÁLISE DE PROBABILIDADE  
APLICADA A NEGÓCIOS

Tempo Aproximado de Estudo:
16h/aula

Conteúdo:
Conceitos pertinentes. Regulação ou ajustamento de sinistros. Da fundamentação 
legal existente no CC/2002 e no ordenamento jurídico nacional. Do cumprimento 
exato e integral da obrigação contratual pela seguradora, independentemente 
do resseguro. Dos procedimentos utilizados pelo mercado nacional na regulação 
administrativa dos sinistros. As partes intervenientes: reguladores, advogados, 
peritos, corretores. Procedimento de cooperação probatória entre as partes 
intervenientes no processo de regulação administrativa – conflitos existentes. 
Publicidade dos relatórios produzidos na regulação entre as partes interessadas 
– Segurado/ Seguradora/ Resseguradoras/ Corretora de Seguro e de Resseguro. 
O tempo da regulação: a mora e seus efeitos – por atos ou fatos provenientes 
da Seguradora ou do Ressegurador – reponsabilidades advindas. Prazos legais 
e normativos: desde o aviso de sinistro até a completa liquidação. Solicitação 
de informações pela Seguradora – forma, prazo, repetição, reflexos jurídicos. Os 
loss adjusters – responsabilidade solidária; Conflitos existentes e suas causas, 
nos processos de regulação e liquidação de sinistros no Brasil.

AJUSTAMENTO DE SINISTROS - ESFERA JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL - SITUAÇÕES JURÍDICAS -  
FRAUDE NO SEGURO
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Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Juros simples. Montantes compostos. Frequência de capitalização. Taxas: 
nominal, proporcionais, reais ou efetivas, equivalentes. Descontos: simples e 
compostos. Anuidades postergadas e antecipadas. Equivalência e valor do 
dinheiro no tempo. Fluxo de caixa (Incremental). Método do valor atual e da taxa 
de retorno. Comparação dos métodos. Taxas múltiplas de retorno. Investimentos 
mutuamente exclusivos.

ANÁLISE FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Fundamentos para a análise de conjuntura. Métodos e prática adotados na 
construção de cenários. Cenários econômicos internacionais. Cenário econômico 
brasileiro.

CENÁRIOS ECONÔMICOS

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
As demonstrações contábeis. O balanço patrimonial. A demonstração do 
resultado do exercício. As demonstrações complementares. Notas explicativas. 
Relatório dos administradores. Parecer dos auditores. Objetivos da análise das 
demonstrações contábeis. Metodologias de análise: vertical, horizontal e através 
de índices. Análise através de índices. Principais indicadores utilizados no 
mercado de seguros. A importância relativa de cada índice.

CONTABILIDADE GERENCIAL E INDICADORES
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Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Construção do direito do consumidor. Código de defesa do consumidor – 
CDC – nova ordem social e jurídica. Microssistema e os seus reflexos. Bases 
fundantes do CDC. Crise dos contratos e a relativização das bases contratuais. 
Novos paradigmas dos contratos: função social, boa-fé objetiva, coletivização 
dos interesses. Socialidade. Redação dos clausulados de coberturas de 
seguros. Cláusulas abusivas. Contrato de adesão. Reflexos do CDC na atividade 
seguradora e no contrato de seguro. Diálogo das fontes na interpretação dos 
contratos. Dos elementos objetivos para a aceitação e recusa de riscos. Da 
expectativa de confiança e responsabilidade civil da seguradora. Das formas de 
comercialização, inclusive o comércio eletrônico de seguros. Práticas comerciais 
que geram conflitos de interesses. Estudos de casos paradigmáticos.

DIREITO DO CONSUMIDOR SOB A ÓTICA DO 
CONTRATO DE SEGURO E A ATIVIDADE SEGURADORA 
- PUBLICIDADE DE SEGUROS E OS EFEITOS JURÍDICOS



9

Tempo Aproximado de Estudo:
28h/aula

Conteúdo:
Abordagem da ótica das inovações do NCPC (Lei n.º 13.105/2015). Petição 
inicial e ajuizamento da demanda: novos contornos do CPC/2015. Contestação 
e respostas do réu; Litisconsórcio e intervenção de terceiros: uma abordagem 
dos principais institutos da ótica do direito securitário e a discussão acerca da 
demanda do terceiro contra a seguradora, nos seguros de responsabilidade 
civil (CPC/1973 vs. CPC/2015). Saneamento, organização do processo e tutela 
provisória (urgência e evidência). Teoria geral da prova (ônus da prova, carga 
dinâmica da prova, direito autônomo à prova e produção probatória urgente) e a 
prova indiciária no direito securitário. Pronunciamentos judiciais e coisa julgada 
no CPC/2015. Os recursos e as inovações do CPC/2015. Liquidação de sentença 
e execução dos títulos judicial e extrajudicial. Incidente de demanda repetitiva, 
negócio jurídico e o novo regime dos honorários no CPC/2015. O Poder Judiciário 
e a sua postura em face do mercado de seguros: a força e influência das súmulas 
vinculantes e dos precedentes, a verdadeira função das cortes excepcionais, o 
novo papel dos tribunais locais, a discricionariedade judicial e a aproximação 
do sistema processual civil brasileiro ao common law. Das ações coletivas do 
CDC. Do ressegurador no processo civil. Aspectos processuais do CCB e CDC: o 
instituto da prescrição no direito securitário.

DIREITO PROCESSUAL SECURITÁRIO E  
ARBITRAGEM EM SEGUROS E RESSEGURO
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Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Escopo da regulação da atividade econômica. Estado moderno e capitalismo. 
Direito público, direito privado e ordem pública. Interesse coletivo no artigo 
173 da Constituição Federal de 1988 e a Ordem econômica no artigo 170. 
Eficiência econômica e social e bem estar coletivo. Políticas públicas. Artigo 
174 da Constituição Federal - a direção do desenvolvimento. A administração 
pública e a proteção do consumidor. Poderes da Administração Pública. Princípio 
da eficiência administrativa: artigo 37 da Constituição Federal. A atividade 
empresarial seguradora e os limites da autonomia da vontade privada. Parágrafo 
único do artigo 757 do CC/2002. O papel da regulação da atividade seguradora, 
na sociedade pós-moderna. Regulação da atividade seguradora não significa 
regulação das bases contratuais de seguros - Diferenças e conflitos existentes. 
A hierarquização dos órgãos no Sistema Nacional de Seguros: funções e 
competências. Legislação básica pertinente à política nacional de seguros: 
Decreto-Lei n.º 73/1966 – a obsolescência do ordenamento em face do tempo 
decorrido e sua necessária revisão. Novo papel do Órgão Regulador na sociedade 
pós-moderna: regular e fiscalizar a higidez do sistema preservando os fundos 
de mutualidades geridos pelas Seguradoras. Afastamento do Órgão Regulador 
na elaboração das bases contratuais de seguros (revogação do disposto no art. 
36, “c”, do DL 73/66). A responsabilização do Estado em face da elaboração de 
clausulados padronizados de coberturas de seguros – conflitos existentes. O 
papel e a organização do CNSP e da SUSEP. A SUSEP e a política de governo para 
o setor securitário, se de fato ela existir. Órgão Regulador e sua administração 
com viés técnico-profissional e não político. A indústria seguradora nacional e 
a SUSEP. A regulação do setor efetivada pela SUSEP sob o olhar da eficácia. 
Panorama Internacional da Regulação de Seguros. A ANS - Agência Nacional 
de Saúde. Contratação de seguros por meios eletrônicos, sem intermediação 
do corretor ou agente. Autorregulação em seguros. O intervencionismo estatal 
no setor de resseguro no Brasil e o processo de abertura: monopólio do IRB 
de 1939-2007. Lei Complementar n.º 126/2007, regulamentação infralegal do 
setor, reserva de mercado para os Resseguradores Locais, mudanças das 
regras por intermédio de atos normativos e seus reflexos, cenário padrão 
essencial para o desenvolvimento regular do setor, de índole internacional. As 
Agências Reguladoras de Seguros no contexto internacional e no Brasil sob o 
olhar da participação efetiva da sociedade civil representada na administração 
delas. Discussão na Europa sobre os custos da regulação estatal de seguros 
e os reflexos para a atividade, incluindo o encarecimento do seguro para os 
consumidores (taxas exorbitantes de fiscalização, multiplicação de multas e 
incidências afins). Tendências internacionais e nacionais na regulamentação de 
seguros e resseguros.

DIREITO REGULATÓRIO EM SEGUROS E  
RESSEGURO - GOVERNANÇA CORPORATIVA  
E CONTROLES INTERNOS



11

Tempo Aproximado de Estudo:
16h/aula

Conteúdo:
Parte 1 e Práticas de Resseguro: Definição de resseguro. Natureza jurídica do 
contrato de resseguro. Funções do resseguro. Contrato de Seguro e Contrato 
de Resseguro – obrigação integral da execução do contrato de seguro direto. 
Obrigações do Ressegurado e do Ressegurador. Fontes do Direito em resseguro. 
Mercado de Resseguro no Brasil: monopólio de 1939-2007, processo de abertura, 
Lei Complementar n.º 126/2007, a regulamentação infralegal, mudanças da 
regulamentação – reserva de mercado aos Resseguradores Locais e o controle 
da retrocessão intragrupo e seus reflexos (na disciplina Direito Regulatório os 
temas deste item são abordados de forma genérica). Causa subjetiva do contrato 
de resseguro. Princípio fundamental do resseguro: estrita boa-fé (uberrima fides). 
Resseguro enquanto operação internacional essencial – implicações. Formação 
do contrato de resseguro e sua estrutura. Slip de resseguro e sua natureza 
jurídica – vinculação obrigacional. Conflitos em face das assimetrias entre o slip 
e o contrato de resseguro final e formalmente apresentado - reflexos. Resseguro 
direto e com a intervenção do Broker – responsabilidades do intermediário. 
Ordem pública e resseguro. Jurisdição contratual - foro. Cláusulas contratuais 
obrigatórias no Brasil, conforme regulamentação do CNSP (Insolvência, 
Intermediação – se houver, Jurisdição Nacional, exceto se houver arbitragem 
estrangeira, Início e Término do contrato, Critérios de resolução do contrato, 
Riscos cobertos e Riscos excluídos, Período de cobertura, “Cut-through” nos 
contratos facultativos - em caso de insolvência da Cedente, Data da proposta, 
Data do aceite, Local para definir a hora de início e término do contrato).

DIREITO RESSECURITÁRIO PARTE I E  
PRÁTICAS DE RESSEGURO
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Tempo Aproximado de Estudo:
16h/aula

Conteúdo:
Cláusulas contratuais convencionais de Sinistros: Assistência, Cooperação 
e Controle – tipos e reflexos de cada uma delas na operação. Cláusula de 
Pagamento simultâneo: discussões acerca desta determinação. Princípios 
ou cláusulas convencionais: Follow the Fortune (seguir a sorte) – Análise do 
Acórdão da Apelação Cível n.º 02126/07 – do TJRJ, Follow the Actions (seguir as 
ações), Follow the Settlements (seguir a liquidação) – significado e dificuldade na 
contratação, Erros e Omissões – significado e abrangência, Perdas em Excesso 
ao Limite da apólice original, Cláusula de Obrigações Extracontratuais, Limite 
por evento e ocorrência, Cut-through clause (caminho direto), Arbitragem (tem 
palestra específica sobre o tema); Resseguro facultativo e obrigatório - elementos; 
Contrato de resseguro (facultativo e obrigatório) e não “tratado” de resseguro - 
razão; Resseguro vs. Cosseguro; Retrocessão; Quebra e liquidação da Seguradora 
– reflexos no contrato de resseguro; Quebra e liquidação da Resseguradora – 
reflexos no seguro direito; Reflexos jurídicos diante de distorções na operação 
tradicional de resseguro: operação de fronting, p.ex.; Redação dos clausulados 
de resseguro: cuidados necessários e exemplos de situações concretas que 
podem gerar conflitos, prejudicando as partes; Contract certainty – significado 
e objetivo; Prescrição nas relações contratuais de resseguro; A questão do 
resseguro para Entidades de Previdência Complementar e Saúde (estágio atual)

DIREITO RESSECURITÁRIO PARTE II
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Tempo Aproximado de Estudo:
24h/aula

Conteúdo:
Parte I: Ordenamento jurídico pertinente ao contrato de seguro no Brasil. Funções 
do seguro no passado recente e na contemporaneidade. Dos ramos, sub-
ramos e modalidades. Conceitos fundantes acerca dos elementos pertinentes 
ao contrato de seguro: risco, garantia, interesse, prêmio e empresarialidade. 
Empresarialidade requerida pelo disposto no parágrafo único do art. 757, do 
CC/2002 – refletindo no necessário profissionalismo. Evolução do pensamento 
contratual e sua influência no contrato de seguro e na atividade seguradora. 
Patrimonialismo e individualismo vs. Limitação objetiva da atividade seguradora. 
Sistemas jurídicos – fechado, aberto e misto e a interpretação do contrato de 
seguro. Legislação e Jurisdição. Contrato de seguro no Código Civil de 1916 e 
no CC/2002. CDC – ordenamento microssistemático (disciplina própria), Novos 
paradigmas dos contratos: função social, boa-fé objetiva, coletivização dos 
interesses. Do diálogo das fontes de Direito. Da comutatividade vs. Aleatoriedade 
– teoria da imprevisão. Contrato de seguro: relacional e cativo. Do artigo 757 do 
CC/2002. Instrumentos típicos do contrato de seguro e sua formação: Proposta 
de Seguro, Apólice, Endosso, Aditivo, Certificado. Nulidade. Prêmio de seguro. 
Seguro a favor de outrem. Despesas de Contenção, de Salvamento e de 
Tratamento de Entulhos de Sinistros. Renovação, recondução e prorrogação. Dos 
seguros obrigatórios. Dos principais riscos excluídos e a teleologia subjacente: 
riscos sociais, riscos de guerra, dolo e culpa grave do segurado. Infraseguro: 
rateio (art. 783 CC). Consequências do não pagamento do prêmio. Obrigação de 
informar (art. 766 CC).

DIREITO SECURITÁRIO - PARTE I
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Tempo Aproximado de Estudo:
24h/aula

Conteúdo:
Mutualismo: aspectos históricos, sociológicos e filosóficos que sustentam o 
instituto. A função social da proteção da mutualidade nos contratos de seguro. 
Da discussão acerca da titularidade do fundo comunitário representado pelas 
provisões técnicas. Contrato consensual e não formal (art. 758 CC). Agravamento 
e Redução de riscos no curso do contrato: reflexos (arts. 768, 769 e 770 CC). Função 
da indenização: pagamento em dinheiro e constituição de renda garantidora. 
Sub-rogação de direitos do Segurador (art. 786 CC). Cobertura do Risco Putativo; 
Novo seguro sobre o mesmo bem (art. 782 CC). Transferência do contrato de 
seguro (art. 785). Prescrição e debates fundamentais sobre sua aplicabilidade 
prática. Cosseguro (art. 761 CC); Exegese dos artigos 765, 773, 776, 777, 778, 
781, 784 do CC. Princípios Hermenêuticos Contemporâneos. A superação da 
subsunção automática na sociedade pós-moderna e hipercomplexa. Princípios 
que regem a hermenêutica contemporânea e a interpretação dos contratos de 
seguro. Estudo de Casos Paradigmáticos de interpretação dos contratos de 
seguros: a dicotomia entre a fundamentação técnica de seguro e a aplicação do 
ordenamento jurídico pelos tribunais.

DIREITO SECURITÁRIO - PARTE II

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Noções introdutórias. Teoria das empresas. Estruturação orgânica das 
companhias no Direito brasileiro e estrangeiro. A sociedade por ações. Os 
órgãos de administração das companhias. Os deveres dos administradores. 
Responsabilidade civil dos administradores. Marco regulatório incidente 
nas sociedades seguradoras e nas resseguradoras locais. Constituição e 
manutenção do capital social. Procedimentos administrativos de aprovação 
prévia e homologação: Aspectos regulatórios e práticos. Aspectos societários 
do escritório de representação de ressegurador admitido. Liquidação de 
seguradoras e resseguradoras locais.

DIREITO SOCIETÁRIO APLICADO À ATIVIDADE 
SEGURADORA - TRIBUTAÇÃO EM SEGUROS 
E RESSEGUROS
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Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Definição, conceito e aplicação de Estatística. Distribuição de frequência. 
Medidas de tendência central. Medidas de dispersão. Teoria da probabilidade. 
Distribuição de probabilidade. Amostragem. Testes de hipóteses e significância. 
Covariância e correlação. Regressão linear.

ESTATÍSTICA APLICADA A NEGÓCIOS

Tempo Aproximado de Estudo:
12h/aula

Conteúdo:
Matemática Financeira: juros, taxas, descontos e séries de pagamentos. 
Contabilidade gerencial e indicadores: princípios, principais demonstrativos 
contábeis e financeiros. Regimes de caixa e de competência. Principais 
indicadores de desempenho de carteiras.

FERRAMENTAS DE SUPORTE À GESTÃO COMERCIAL

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
A Ética e sua relação direta com o mundo contemporâneo. A lógica 
hegemônica do mercado como paradigma das relações sociais. Relações do 
mundo corporativo com o mercado. Conflitos de interesse. Responsabilidade 
social. Histórico e cenário atual do desenvolvimento sustentável. Principais 
conceitos. Partes interessadas (stakeholders). Investimento Social Privado (ISP). 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE). Sustentabilidade. Desenvolvimento 
sustentável. Conceito Triple Bottom Line (TBL). Sustentabilidade como estratégia 
de negócio. Gestão e governança da sustentabilidade. Principais iniciativas 
nacionais e internacionais. Sustentabilidade e o setor de seguros. Protocolo do 
Seguro Verde. Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI). Implantação 
dos Princípios para Sustentabilidade em Seguros.

ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
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Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Histórico da previdência no Brasil. Estrutura da previdência no Brasil. Previdência 
Social. Lei e regulamento de custeio da Previdência Social. Mudanças na 
legislação da previdência e seus impactos no mercado. Lei e regulamento de 
benefícios da Previdência Social. Regimes especiais de previdência. Previdência 
privada. EAPP e EFPP. Fundos de pensão. Produtos de previdência privada. 
PGBL, VGBL, produtos educacionais, produtos de ciclo de vida. Regime de 
tributação. Benefícios fiscais. Taxas, despesas e carregamentos - tipos e formas 
de cobrança. Previdência empresarial. Desafios da previdência social e privada 
no desenvolvimento do Brasil. Principais indicadores de gestão de carteiras.

FUNDAMENTOS E ESTRUTURA DO MERCADO 
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA

Tempo Aproximado de Estudo:
16h/aula

Conteúdo:
Introdução ao resseguro; resseguro, cosseguro e retrocessão. Introdução aos 
diferentes modelos de regulação das operações de resseguro no mundo. 
Análise do modelo proposto pela LC nº 126/2007. Condições de acesso e 
regras de operação do mercado de resseguros. Implicações para a operação 
das seguradoras. Análise do padrão defendido pela IAIS e principais temas 
em discussão. A Função do resseguro no mercado. Principais atores e 
relacionamentos. Estabelecimento de limites técnicos

FUNDAMENTOS E ESTRUTURA DO  
MERCADO DE RESSEGURO

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Gestão de Riscos Financeiros. Risco de crédito, de mercado, operacionais e de 
subscrição. O mercado de seguros, capitalização e previdência. Modelos de 
solvência baseados em riscos. Risco de liquidez. Inspeção de riscos. Medidas 
quantitativas de Risco de mercado. Visão de portfólio. Abordagens previstas 
nos tratados de Basiléia. Lei Sarbanes-Oxley (SOX). Conceito de distribuição 
de perdas. Operações de futuros para proteção de eventuais (des)valorizações 
cambiais.  Montagem de operações de tesouraria. Identificando as operações de 
Hedge. Análise de cenários.

FUNDAMENTOS DA GESTÃO  
DOS RISCOS FINANCEIROS
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Tempo Aproximado de Estudo:
16h/aula

Conteúdo:
Disposições constitucionais referentes ao setor de seguros e a competência 
privativa da União para legislar e fiscalizar as atividades securitárias. Decreto-
lei 73/66 - os agentes do setor de seguros e suas atribuições. Lei 4.594 e o 
Código Civil: o corretor de seguros: regulamentação, direitos, deveres e 
responsabilidades; obrigações e direitos do segurado e do segurador A Lei 
Complementar 126/2007. As corretoras de resseguro e os resseguradores: 
disposições normativas. O Código de Defesa do Consumidor e a atividade de 
seguros. Estrutura do mercado de seguros brasileiro. Principais relacionamentos 
institucionais.

FUNDAMENTOS E ESTRUTURA DO  
MERCADO DE SEGUROS

Tempo Aproximado de Estudo:
24h/aula

Conteúdo:
Análise do contexto da regulação como instrumento de intervenção do estado. 
Marco regulatório. Balanço da regulação ANS (erros e acertos - amplitudes e 
limites). Apresentação das tendências do processo regulatório. O sistema 
de saúde suplementar brasileiro. Sistemas de saúde no Brasil. Marcos legal e 
regulatório. Relacionamento com os poderes Executivo, Legislativo, Judiciário 
e com prestadores de serviços. Mecanismos de financiamento para a saúde 
suplementar. Atividade seguradora no ramo Saúde. Riscos inerentes ao seguro-
saúde. Principais indicadores de gestão de carteiras. Questões relevantes: 
evolução tecnológica e envelhecimento populacional. Panoramas nacional e 
internacional do setor de saúde suplementar.

FUNDAMENTOS E ESTRUTURA DO MERCADO 
DE SAÚDE SUPLEMENTAR
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Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Dimensão histórica da análise do risco. O risco - um perigo calculável. Risco 
vs. Incerteza; Da sociedade de risco. Características do risco contemporâneo. 
Novos riscos e discursos sociais. Precaução vs. Consumismo. Novos riscos: 
nanotecnologia, organismos geneticamente modificados, mudanças climáticas, 
robótica, etc. Dos mecanismos de gerenciamento de riscos: técnica pertinente. 
Análise do risco. Os atores da gestão de riscos. Vulnerabilidade e desafios. 
Definição de risco permitido. Riscos naturais. Riscos ambientais. Riscos industriais 
e tecnológicos, Riscos políticos, geopolíticos e sociais. Princípios da precaução e 
da prevenção – âmbitos de aplicação. Surgimento do risco, diminuição do risco, 
agravação do risco – reflexos sobre o seguro. Riscos seguráveis e riscos não 
seguráveis. Ferramentas disponíveis para a avaliação e subscrição de riscos 
de todo gênero. A não utilização das ferramentas disponíveis e os reflexos 
correspondentes.  ISO 31.000. Riscos situados além das fronteiras brasileiras. 
Eventuais dificuldades encontradas pela Seguradora em face do sinistro ocorrido 
em local que não foi previamente inspecionado e tampouco teve os riscos 
gerenciados tecnicamente.

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Definição da equipe. Tendências que impactam os profissionais de vendas. O 
processo de vendas. Efetividade das vendas: diagnóstico da situação atual, 
identificação das necessidades e definição das metas de negócio. Treinamento 
para vendas. Definição de métricas e indicadores de suporte à gestão.
VII. Liderança e motivação de equipes.

GESTÃO DE EQUIPES DE VENDA
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Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Gestão de operações e de processos. Cadeia de valor e cadeia de suprimentos. 
Arquitetura de Referência de Processos de Seguradoras. Indicadores-chave. Uso 
estratégico de sistemas de informação baseados em computador. A seguradora 
digital. Obtenção de vantagem competitiva com o uso de sistemas de informação 
baseados em computador.

GESTÃO DE OPERAÇÕES DE SEGUROS

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Gestão estratégica de pessoas. Comportamento humano nas organizações. 
Motivação. O processo de comunicação e gerenciamento de conflitos. Liderança 
nas organizações contemporâneas. Gerenciamento de equipes eficazes.

GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPES

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Conceitos básicos. Ferramentas e metodologias para gestão eficaz de projetos. 
Projetos versus ações e melhoria. Ciclo de vida, fases e etapas. Complexidade e 
incerteza. Fatores de sucesso e insucesso em projetos. Qualificação e quantificação 
por valor esperado dos riscos. Estratégias e plano de respostas aos riscos. 
Planejamento de reservas. Ferramentas para elaboração e acompanhamento de 
projetos. Gestão de Riscos como um dos fatores críticos de sucesso em projetos. 
Certificação e elaboração de projetos segundo recomendações do PMI (Project 
Management Institute).

GESTÃO DE PROJETOS



Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Poluição: introdução e conceitos. Tipos de poluentes e características. Tipos 
de fonte de poluição dos sistemas de produção e de transportes. Eficiência 
energética. Análise de empreendimentos dependentes de estudos e relatórios 
de impacto ambiental (EIA/RIMA). Aspectos técnicos, econômicos, financeiros e 
jurídicos. Análise da resiliência esperada e realizada em incidentes, acidentes e 
desastres ambientais.

GESTÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Resseguro proporcional e não proporcional - tipos e características: excedente de 
responsabilidade, cota, excesso de danos, stop loss e catástrofe.  Combinação de 
planos de resseguro. Subscrição de riscos de resseguro (contratos automáticos 
e facultativos - informações necessárias). Recuperação de resseguro de acordo 
com os contratos. Regulação de sinistros. Resseguro facultativo. Boas práticas.
Resseguro internacional. Mercados americano, europeu, asiático. Como funciona 
o Lloyds. Características e especificidades dos mercados internacionais. 
Resseguradores cativos. Atuação dos brokers. Impacto do clima e de grandes 
acidentes. Tendências.

GESTÃO DE RESSEGURO
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Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Apresentação. Objetivos. Histórico. Expressão formal do risco. Aspectos gerais 
do estudo do risco. Técnicas empregadas na análise de riscos (Método Gretener, 
checklists, análise preliminar de perigo, análise de perigos e operabilidade, 
análise de modos e efeitos de falhas, árvore de falhas). Risco no trabalho (NR 5, 
NR 6, NR 7, NR 9, NR 23 NR 25 e NR29)
VIII. COSIP. CIPA. Fundamentos da proteção contra incêndio. Condições 
estruturais da empresa. Legislação vigente. Ação proativa. Preservação dos 
recursos humanos. Materiais e imagem da empresa. Gestão dos custos dos 
acidentes do trabalho e o passivo trabalhista. Estudo do SAT (Seguro Acidente do 
Trabalho). Benefícios da Lei 10666. Sistema de gestão SSO (Segurança e Saúde 
Ocupacional) ISO 18001. Ergonomia e a produtividade. 

GESTÃO DE RISCOS E SEGURANÇA NO TRABALHO
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Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Sistemas de informações para a administração dos processos e segurança das 
informações. Risco de TI e suas relações com os negócios. Identificação das 
ameaças, vulnerabilidades, probabilidade de ocorrência. Análise de impacto, 
determinando a perda da confidencialidade, integridade e disponibilidade da 
informação. As normas ISO existentes. Aspectos técnicos e do risco de TI e as 
boas práticas na administração dos riscos em contratos de outsourcing. Política 
e diretrizes de segurança da informação. Normas internas de autenticação e uso 
de senha. Segurança na integração. Similaridades dos requisitos normativos. 
Documentos eletrônicos. Certificação digital para validação de transações 
comerciais e bancárias a partir da Internet. Coleta adequada de provas eletrônicas 
para fins administrativos, de auditoria e judiciais. Documentação do sistema 
integrado e de auditorias internas. Relações de convergência entre os modelos 
normativos de sistemas de gestão e modelos de gestão. Gestão de continuidade 
de negócio.

GESTÃO DE RISCOS CIBERNÉTICOS
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Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Conceitos básicos. Cenário atual. Redes organizacionais e logísticas. Identificação 
dos fatores intrínsecos de riscos. Ambiente competitivo e necessidade de 
mudanças. Determinação do posicionamento da corporação em relação ao 
risco. Visão de custo para de valor: Mudança de paradigma. Mapa de riscos 
corporativos. Os riscos e os impactos nas redes de negócios. Modelo estratégico 
de negócios de administração dos riscos. Competitividade e construção de 
ambientes empresariais que adicionam valor. Inovação na administração dos 
riscos. Decisão fundamental na rede de negócios e na logística empresarial: 
Fazer ou comprar (Make or Buy). Incoterms. Acidentes e segurança operacional. 
Alinhamento corporativo para a mitigação dos riscos e a continuidade dos 
negócios. Supply Chain Risk Management. Melhores práticas utilizadas no 
Brasil e no exterior. Formulação de medidas corretivas e preventivas aplicáveis. 
Administração dos riscos como fator de lucratividade de longo prazo.

GESTÃO DE RISCOS NA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Fontes legislativas. Conceitos básicos. Direito contratual: elementos fundamentais 
do seguro, características principais do contrato de seguro, instrumentos do 
contrato de seguro, as partes contratantes, obrigações do segurado, obrigações 
do segurador, o risco, o prêmio, a importância segurada, cosseguro, resseguro, 
o sinistro, a indenização, sub-rogação, rescisão contratual e prescrição.
Responsabilidades na intermediação do contrato de seguro. Interpretação do 
contrato de seguro, conformidade e a solução de litígios pela via judicial. Direito 
Comercial e o Código de Defesa do Consumidos (CDC). Responsabilidade Civil e 
os contratos de seguros. Conceito de compliance aplicado aos contratos.

GESTÃO DE RISCOS LEGAIS E  
CONFORMIDADE NORMATIVA



Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Subscrição de riscos - conceito e processo. Desenvolvimento de produtos. Visão 
do mercado de seguros massificados de RE no Brasil. Avaliação de resultados. 
Tarifação (precificação). Política e processo de aceitação. Estrutura dos contratos 
de seguros - condições gerais. Principais indicadores de gestão de carteiras.

GESTÃO DE SEGUROS DE AUTOMÓVEL  
E DE OUTROS MASSIFICADOS RE

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
A evolução do seguro no Brasil. A Constituição e o mercado segurador. Sistema 
Financeiro Nacional e sistema segurador. Previdência privada e previdência 
pública. Métodos de custeamento da previdência. Seguros: conceitos básicos. 
O mercado de seguros, capitalização e previdência. Ramos e modalidades. 
Tipos de contratos, Coberturas básicas e adicionais.Apólices de seguros. 
Responsabilidade Civil facultativa e obrigatória.Limites máximos de indenização.

GESTÃO DE SEGUROS CORPORATIVOS
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Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Introdução ao conceito de gestão de riscos em seguros de pessoas. Legislação 
brasileira para seguro de pessoas. Modelos norte-americano e canadense. 
Diferenças de precificação entre seguros individuais e seguros coletivos. 
Principais indicadores de gestão de carteiras.

GESTÃO DE SEGUROS DE PESSOAS
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Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Características dos seguros de responsabilidade e de riscos financeiros.
Responsabilidade: fundamentos legais e legislação aplicável. Bases ocorrência 
versus reclamação - aplicação e prescrição. Conceitos de danos materiais e 
corporais. Caracterização dos terceiros e possíveis enquadramentos. Condições 
gerais do seguro de RC Geral. Modalidades mais comuns. A importância das 
informações para o seguro (questionários específicos). A questão do contratante 
e do contratado - aplicabilidade do seguro de RC.  e garantias: papéis do tomador, 
segurado e seguradora. Tipos de garantias. Riscos financeiros. Principais 
indicadores de gestão de carteiras.

GESTÃO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDADE  
E DE RISCOS FINANCEIROS

Tempo Aproximado de Estudo:
16h/aula

Conteúdo:
Introdução aos conceitos básicos e aspectos gerais dos seguros transportes. 
Divisão da carteira de transportes: o seguro do embarcador e o seguro do 
transportador. Principais coberturas básicas, adicionais e especiais. Cláusulas 
específicas. Noções gerais sobre processo de sinistros e resseguros. Principais 
indicadores de gestão de carteiras.

GESTÃO DE SEGUROS DE TRANSPORTES

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Conceitos de seguros de propriedades. Seguros de riscos de engenharia (obras 
civis e instalação e montagem). Seguros de garantia (BID, GOC, Performance 
Bond, Alop). Seguros para grandes riscos - riscos nomeados e operacionais. 
Seguros para máquinas e equipamentos. Seguros para petróleo. Seguros de 
lucros cessantes e paralisação de produção. Principais indicadores de gestão de 
carteiras.

GESTÃO DE SEGUROS PATRIMONIAIS
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Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
O ciclo de vida das operações de seguro. Estratégias genéricas de competição.  
Cadeia de valor do seguro. Posicionamento competitivo. Comportamento do 
consumidor. Diferenciação através da entrega de serviços. Padrão de excelência 
nos atendimentos. Tratamento de falhas e recuperação da confiança do cliente.

GESTÃO DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
O mercado financeiro nacional. Política monetária e a formação da taxa de juros. 
A avaliação de ativos financeiros. Renda variável: conceitos e metodologias de 
avaliação. Orçamento empresarial. Fluxo de caixa.

GESTÃO FINANCEIRA

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Definição de controles internos e riscos. Committee Of Sponsoring Organizations 
(COSO. Lei Sarbanes-Oxley. Governança corporativa. Principais princípios e 
conceitos abordados pelo: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Bolsa de Valores, Mercadorias 
e Futuros (BM&FBOVESPA). Motivação para investimento em governança 
corporativa. Controles internos, comitê de auditoria e auditorias interna e externa.

GOVERNANÇA CORPORATIVA 
E CONTROLES INTERNOS
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Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Tipos de patrimônio. Valores de patrimônio sujeitos a perdas e despesas 
relacionadas. Origem da Responsabilidade Civil. Caracterização da 
Responsabilidade Civil. Reparação de danos. Perda de pessoas chave; Perda 
de receita e sua origem. Conceituação de riscos orgânicos e operacionais. 
Identificação das exposições a perdas. Matriz da exposição a perdas. Comitê 
integral de riscos. Ferramentas para a identificação das exposições a perdas 
(FMEA, HAZOP; COSO, COBIT, TAPA, PMI). Mapeamento de riscos (Risk Mapping). 
Implantação de uma área de gestão de riscos efetiva. Chief Risk Officer (CRO). 
Processos de gerenciamento de riscos orgânicos. Planos de contingência. 
Resiliência e gestão estratégica, tática e operacional dos riscos. ISO 31000.

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS

Tempo Aproximado de Estudo:
16h/aula

Conteúdo:
Fatores históricos e as primeiras Influências da Intermediação. Contrato de 
Corretagem sob a ótica do CC 2002. A Corretagem de Seguros e o Decreto 
Lei 73/66. A contratação de seguros, direta e mediante intermediação. A 
diferenciação entre o Agente e o Corretor de Seguros. Efeitos Jurídicos 
decorrentes das figuras do Corretor e do Agente de Seguros. O agente de 
seguros sob a ótica da doutrina e legislação estrangeiras. O agente de seguros 
no Brasil, preposto do Segurador?. Natureza Jurídica da figura do Agente de 
Seguros, mandatário do Segurado ou do Segurador?. O corretor de seguros sob 
a ótica da doutrina e legislação estrangeira. O corretor de seguros e resseguros 
no Brasil e o dever de informação. O corretor de seguros autônomo e a Pessoa 
Jurídica corretora de seguros. Os reflexos da responsabilidade civil do Corretor 
de seguros, pessoa física ou jurídica. Aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor, a responsabilidade objetiva e a análise da culpa. A relação Corretor 
e Segurador na prática e as parcerias adotadas no sentido de proporcionar o 
melhor atendimento. A intermediação de seguros no Projeto de Lei 3555/2004 
(original).

INTERMEDIAÇÃO NA CONTRATAÇÃO  
DO SEGURO - REFLEXOS JURÍDICOS
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Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Juros simples. Montantes compostos. Frequência de capitalização. Taxas: 
nominal, proporcionais, reais ou efetivas, equivalentes. Descontos: simples 
e compostos. Anuidades postergadas e antecipadas. Equivalência e valor 
do dinheiro no tempo. Fluxo de caixa (Incremental). Método do valor 
atual e da taxa de retorno. Comparação dos métodos. Taxas múltiplas de 
retorno. Investimentos mutuamente exclusivos.

MATEMÁTICA FINANCEIRA

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Introdução ao resseguro; resseguro, cosseguro e retrocessão. Introdução 
aos diferentes modelos de regulação das operações de resseguro 
no mundo. Condições de acesso e regras de operação do mercado 
de resseguros. A função do resseguro no mercado. Principais atores 
e relacionamentos. Estabelecimento de limites técnicos. Resseguro 
internacional. Mercados americano, europeu e asiático. Características 
e especificidades dos mercados internacionais. Resseguradores 
cativos. Atuação dos brokers. Impacto do clima e de grandes acidentes. 
Tendências.

MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL DE 
RESSEGUROS

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Introdução. Tipos de serviço. Estratégia de marketing de serviços. 
Marketing de seguros. Prestação de serviços e canais eletrônicos.

MARKETING DE SERVIÇOS
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Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Introdução à administração integral de riscos empresariais (Enterprise Risk 
Management). Posicionamento da corporação em relação ao risco. Formulação 
de medidas corretivas e preventivas aplicáveis. Identificação das fontes de riscos 
da corporação. Identificação dos fatores intrínsecos de riscos. Determinação 
da probabilidade de ocorrência das perdas totais. Índice Custo de Risco. 
Administração de riscos como um processo gerencial. Governança corporativa e 
a administração de riscos. Política de administração de riscos (Risk Management 
Policy Statement) e os objetivos organizacionais. Técnicas de controle e mitigação 
de riscos. Prevenção e redução de perdas. Transferência contratual da exposição 
à perda. Critérios e mecanismos da análise estratégica de controle de riscos de 
uma organização. Estruturação do programa de administração e transferência 
de riscos. mplantação do programa de administração de riscos. Auditoria do 
sistema de administração de riscos. Financiamento tradicional e alternativo de 
riscos. Sistema de controle interno das organizações. Gerenciamento de risco 
como um processo contínuo. Administração de sinistros. Plano de recuperação 
de desastres. Diferença entre a administração de sinistros e o ajuste de perdas. 
Processo de tomada de decisões gerenciais integrados à administração de 
riscos. Certificação ALARYS International Risk Manager (AIRM).

MÉTODOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS PARA 
TOMADA DE DECISÃO GERENCIAL EM RISCOS

Tempo Aproximado de Estudo:
8h/aula

Conteúdo:
Objeto e finalidade do segmento. Campo de atuação. Histórico encontrado em 
outros países. Evolução no Brasil. Modelos de coberturas comercializadas e a 
base contratual simplificada. Marco regulatório vigente no Brasil e a necessária 
liberdade das Seguradoras para estipularem as respectivas bases contratuais. 
Possíveis conflitos no momento da regulação e da liquidação dos sinistros. 
Tendências.

MICROSSEGUROS
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Tempo Aproximado de Estudo:
8h/aula

Conteúdo:
A sociedade em rede: a evolução da comunicação e das tecnologias. As mídias 
sociais no cenário atual. Mídias sociais como um novo canal de relacionamento. 
Redes sociais: benefícios e riscos para a sua empresa. Ciclo de comportamento 
do consumidor na era da internet. Capital social: importância para o mercado 
de seguros. Gestão da expectativa do cliente.  Relacionamento com os clientes 
em mídias sociais (social crm). Serviço de atendimento ao cliente online (SAC 
3.0). Gestão da reclamação em mídias sociais. Como usar o Reclame Aqui para 
atrair novos clientes. O mercado de seguros, mídias sociais e as tendências no 
relacionamento com clientes.

MÍDIAS SOCIAIS COMO CANAL DE 
RELACIONAMENTO NO MERCADO DE SEGUROS

Tempo Aproximado de Estudo:
12h/aula

Conteúdo:
Fundamentos de negociação. O processo e as fases da negociação. Atitudes 
e estilos dos negociadores. Estratégias e táticas de negociação. Percepção, 
cognição e comunicação. Dilemas éticos em negociação. Negociações 
complexas: múltiplas partes, coalizões e equipes.

NEGOCIAÇÕES COMPLEXAS EM SEGUROS

Tempo Aproximado de Estudo:
12h/aula

Conteúdo:
Identificação das principais forças direcionadoras dos negócios. Estimativa 
de potencial de mercado. Análise da concorrência. Planejamento de 
vendas. Segmentação de mercado. Tipos de canal de distribuição.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE VENDAS
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Tempo Aproximado de Estudo:
16h/aula

Conteúdo:
Conceitos fundamentais. Evolução da Previdência Social no Brasil. O direito à 
assistência social.Princípios constitucionais da Previdência Complementar. A 
incompletude do sistema oferecido pelo Estado. Sistemas complementares 
privados (entidades abertas, fechadas, regimes próprios). Os direitos do indivíduo 
no sistema privado (institutos obrigatórios nos regimes aberto e fechado). Tipos 
de planos previdenciários existentes no Brasil (modelos de planos). Práticas 
de mercado. Bases fundamentais dos principais regimes. Marco regulatório. 
Principais processos para implantação de planos (aprovação junto aos órgãos 
reguladores e documentação: regulamentos, contratos, propostas, certificados) 
Operações societárias e os impactos nos planos. Tendências e evoluções.

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Tempo Aproximado de Estudo:
24h/aula

Conteúdo:
Conceitos de produtos e serviços. Benefícios. Seguros de Auto. Seguros de riscos 
de propriedade. Seguros de Responsabilidade Civil. Seguros de Transporte. 
Planos de Capitalização. Serviços de assistência. Produtos padronizados e não 
padronizados.

PRODUTOS E SERVIÇOS EM SEGUROS

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Fundamentos da estratégia. Planejamento e gestão estratégica da cadeia 
produtiva do seguro. O processo de planejamento estratégico. Análise 
externa: estrutura do mercado, forças competitivas e grupos estratégicos. 
Análise interna: recursos, capacidades e competências-chave. Vantagem 
competitiva e desempenho: abordagens da criação de valor de valor 
econômico, lucratividade e criação de valor para o acionista. Modelos de 
negócios. Formulação da estratégia. Implementação da estratégia.

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



Tempo Aproximado de Estudo:
16h/aula

Conteúdo:
Mercado de seguros e a geração de diferenciação através da entrega de serviços. 
Armadilhas comuns na prestação de serviços. Definindo serviço de qualidade em 
seguros. O nível de exigência dos clientes: necessidades, desejos, sentimentos e 
expectativas. Padrão de excelência nos atendimentos.

QUALIDADE DE SERVIÇOS EM SEGUROS

31

Tempo Aproximado de Estudo:
16h/aula

Conteúdo:
Motivadores para a segmentação. Big Data e o mercado de seguros. Book de 
Clientes: visão histórica do perfil da carteira de clientes. Decidindo sobre o que 
se deseja dos clientes. Indicadores úteis para uma segmentação.

SEGMENTAÇÃO, RETENÇÃO E FIDELIZAÇÃO DE 
CLIENTES NO MERCADO DE SEGUROS

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Saúde na Constituição Federal. O sistema brasileiro de assistência à saúde. A 
importância da regulação em saúde suplementar. Tipos de planos e coberturas 
na Lei nº 9656/98. O contrato de seguro-saúde. Características. Contrato cativo 
de longa duração. A boa-fé objetiva nos contratos de seguro. Cláusulas relativas 
à cobertura de doenças, tratamentos de urgência, emergência e carências. 
Alterações unilaterais de contratos. Conflitos de leis no tempo e direitos 
adquiridos dos consumidores de planos e seguros de saúde. Planos novos e 
antigos. Doenças preexistentes e doenças crônicas. Suspensão de cobertura. 
Extinção do contrato. Reajuste dos Planos. Mecanismos de Regulação. Impacto 
dos novos normativos da ANS no mercado de saúde, visão e perspectivas deste. 
Ressarcimento ao SUS.

SAÚDE SUPLEMENTAR
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Tempo Aproximado de Estudo:
16h/aula

Conteúdo:
Elementos do contrato de Seguro Automóvel e do Seguro RCFV. Seguro 
Automóvel e RCFV em face do Decreto-Lei 73/66, CC/2002 e CDC. Funções 
do Corretor e do Agente de Seguros na escolha das coberturas securitárias. 
Contratação por meio eletrônico, sem a intermediação do corretor ou agente. 
Requisitos e Elementos Técnicos para Avaliação do risco. A individualização e 
a Delimitação do risco. Interesse legítimo e o condutor principal do veículo. O 
seguro com valor determinado, valor de mercado e valor de novo. Atraso no 
pagamento do prêmio do seguro. Apuração do risco e as formas de declaração. 
Questionário de avaliação de risco no Brasil e em outros países. Responsabilidade 
do corretor e do agente de seguros no preenchimento do questionário de 
avaliação de risco. Coberturas de Danos decorrentes de eventos da natureza e 
demais coberturas complementares. Considerações acerca da Vistoria Prévia e 
da Cobertura Provisória. A questão da recusa do risco e os reflexos jurídicos da 
Devolução da proposta de seguro. Processo de sinistro e os serviços prestados 
pelo corretor de seguros Legitimidade da investigação e da sindicância no 
processo de sinistro. Regularidade e exigências do Segurador para o pagamento 
da indenização integral. Perda parcial e as oficinas credenciadas pelo Segurador. 
Ação direta interposta pelo terceiro em face do Segurador no Seguro RCFV – 
Posição jurisprudencial. Caducidade de determinada cobertura da apólice em 
face do atingimento do limite de cobertura por sinistro ou sinistros (Auto-Casco e/
ou RCFV) e o reflexo na outra cobertura da mesma apólice. Seguro Automóvel e o 
Questionário de avaliação de risco sob a ótica da jurisprudência contemporânea. 
Procedimento ressarcitório efetuado pelo SUS em relação ao motorista que 
atingiu terceiro por dolo ou culpa e os reflexos no Seguro RCFV.

SEGURO DE AUTOMÓVEL E RCFV 

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Bases fundamentais técnicas e jurídicas sobre o segmento. Seguro sobre a própria 
vida em benefício de terceiros. Beneficiários. Seguro sobre a vida de terceiros. 
Seguro de Acidentes Pessoais: diferenças básicas com o Seguro de Vida. Marco 
regulatório: CC/2002 e o Estatuto do Idoso, mais as normas infralegais da Susep. 
Questões jurisprudenciais controversas: do suicídio e da embriaguez. Discussão 
acerca da natureza de contrato cativo e relacional, tanto do seguro individual, 
como do seguro coletivo. Do disposto no art. 800, CC/2002 e a evolução pela 
admissibilidade do direito ressarcitório da Seguradora. Seguros coletivos. 
Evolução do segmento no Brasil.

SEGURO DE PESSOAS
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Tempo Aproximado de Estudo:
16h/aula

Conteúdo:
Princípios gerais da RC. Novos direitos tuteladores da obrigação de indenizar. 
Danos Morais. Danos Estéticos. Indenizações Punitivas. Perda de uma Chance.
Risco de Desenvolvimento. Seguro de RC como dever ou necessidade social. 
Princípios básicos dos seguros RC. Risco de latência prolongada. Tipos de 
apólices – triggers (gatilhos) disparadores do mecanismo indenizatório. Limites 
de responsabilidade da apólice. Principais segmentos dos ramos RCG (Riscos 
de Operações Comerciais e Industriais, Produtos e Operações Completadas) – 
Riscos Profissionais – E&O (Medical Malpractice, Empresas de Engenharia de 
Projetos) – Seguros Ambientais.

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL, 
RISCOS PROFISSIONAIS (E&O) E SEGUROS 
AMBIENTAIS

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Administração da segurança: princípios, definições e conceitos básicos. Avaliação 
de riscos e vulnerabilidades. Programas de prevenção e perdas. Planos de 
emergência, de contingência e recuperação. Controles de acesso: empregados 
e visitantes. Alarmes, barreiras, dispositivos eletrônicos, elétricos e mecânicos. 
Iluminação e comunicações. Controle de inventário. Tipos de investigação. 
Certificações de gerentes de segurança: Certified Protection Professional (CPP) 
na American Society for Industrial Security (ASIS). Segurança pessoal. A política 
de segurança no trânsito de mercadorias e pessoas. Tipos, custos e prevenção 
de acidentes. Gestão de riscos na logística de distribuição de mercadorias. 
Padrão Transport Asset Protection Association (TAPA) e Normas do International 
Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code). Alinhamentos das normas no 
transporte multimodal.

SEGURANÇA FÍSICA, PATRIMONIAL  
E DE OPERAÇÕES
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Tempo Aproximado de Estudo:
16h/aula

Conteúdo:
Exposição de risco inerente aos diversos tipos de sociedades. Obrigações 
do administrador das sociedades limitadas e das sociedades por ações. 
Responsabilidade dos administradores. Princípios gerais (Lei das Sociedades por 
Ações). Responsabilidade individual. Exclusão de responsabilidade. Disposições 
aplicáveis às instituições financeiras. Processo Administrativo Sancionador. 
Principais diferenças entre processo e procedimento. Responsabilidade pelas 
obrigações de natureza trabalhista, civil, ambiental, tributária, consumerista,
concorrencial, penal e perante a CVM. Desconsideração da personalidade 
jurídica e a discussão acerca do possível desvirtuamento do instituto. Termo 
de ajustamento de conduta e a natureza jurídica deste instituto. Experiência 
internacional do segmento D&O. Controvérsia existente quanto à possibilidade 
ou não da cobertura para “multas” no âmbito do D&O e os aspectos jurídicos 
concernentes. Modelos de apólices encontradas no mercado brasileiro. 
Regulação de sinistros e eventuais conflitos jurídicos,

SEGUROS D&O

Tempo Aproximado de Estudo:
32h/aula

Conteúdo:
Aspectos técnicos fundamentais do ramo. Seguro de Obras Civis em Construção. 
Seguro de Instalação e Montagem. Seguro de Quebra de Máquinas. Advance 
Loss of Profits - ALOP. Estudos de casos paradigmáticos de situações encontradas 
no ramo: prorrogação do prazo de vigência da apólice; conflitos de interpretação 
das bases contratuais do seguro em face do resseguro.

SEGUROS DE RISCOS DE ENGENHARIA 
E DE PROPRIEDADES



35

Tempo Aproximado de Estudo:
16h/aula

Conteúdo:
Marco regulatório. Natureza jurídica do seguro Garantia. Principais conceitos 
relativos aos Seguros de Crédito Interno e Externo e de Garantia (diversas 
modalidades). Do valor contratual garantido pela Seguradora – modelo brasileiro 
e comparativos estrangeiros. Da contragarantia. Da dificuldade encontrada na 
concessão de limite de garantia para grandes construtoras do país em face do 
conjunto de obras vultosas que cada uma delas dispõe no seu portfolio. Possíveis 
conflitos jurídicos existentes nas regulações e liquidações de sinistros.

SEGUROS DE CRÉDITO E GARANTIA

Tempo Aproximado de Estudo:
32h/aula

Conteúdo:
Contrato de Seguro de Transportes: Conceitos e objetos – alcance/ extensão/ 
imprecisões. Princípios gerais do Direito sob a ótica dos Seguros Transportes. 
Predeterminação de riscos e legítimo interesse segurado. Compreensão do conceito 
e do funcionamento das apólices transportes. Requisitos de validade dos contratos 
de seguro transportes. Prêmio. Marco Regulatório. Tipos de ramos ou sub-ramos de 
Seguros Transportes Nacionais e Internacionais. Seguros de Transportes, Marítimos, 
Aéreos e Terrestres, Apólice de Transporte Nacional - Riscos Rodoviários. Apólices 
de RCTR-C, RCTA, RCF-DC, Total. Cláusula de Averbação e o critério utilizado em 
países desenvolvidos. Cláusula de Gerenciamento. Apuração dos Prejuízos: Vistorias, 
Protestos, Ressalvas, Avaliações. O fenômeno prescricional.

SEGUROS DE TRANSPORTE E AERONÁUTICO

Tempo Aproximado de Estudo:
16h/aula

Conteúdo:
O que compreende atualmente este setor em termos de riscos e de possibilidades de 
seguros?. A evolução do segmento no Brasil e a disposição do Mercado Segurador 
em oferecer programas amplos de coberturas (agrícola, propriedades, garantia, 
etc.). Tipos de coberturas efetivamente existentes no mercado nacional para o 
agronegócio e o que pode ser ampliado. Coberturas existentes fora do Brasil e o 
porquê delas não serem ainda praticadas no país. Subsídio estatal ao prêmio do 
seguro agrícola (modelo nacional e padrões internacionais). Histórico do Proagro e 
do Zoagro. Fundo de Catástrofes. Principais conflitos encontrados no momento da 
regulação/liquidação dos sinistros. Ferramentas de análises de riscos climáticos no 
Brasil. Exemplos internacionais de monitoramento e análise de riscos climáticos e 
geotecnologias. Tendências neste segmento.

SEGUROS DO AGRONEGÓCIO
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EXTENSÃO EAD

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Fundamentos para a análise de conjuntura. Métodos e prática adotados na 
construção de cenários. Cenários econômicos internacionais. Cenário econômico 
brasileiro.

CENÁRIOS ECONÔMICOS

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
As demonstrações contábeis. O balanço patrimonial. A demonstração do 
resultado do exercício. As demonstrações complementares. Notas explicativas. 
Relatório dos administradores. Parecer dos auditores. Objetivos da análise das 
demonstrações contábeis. Metodologias de análise: vertical, horizontal e através 
de índices. Análise através de índices. Principais indicadores utilizados no 
mercado de seguros. A importância relativa de cada índice.

CONTABILIDADE GERENCIAL E INDICADORES

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Definição, conceito e aplicação de Estatística. Distribuição de frequência. 
Medidas de tendência central. Medidas de dispersão. Teoria da probabilidade. 
Distribuição de probabilidade. Amostragem. Testes de hipóteses e significância. 
Covariância e correlação. Regressão linear.

ESTATÍSTICA APLICADA A NEGÓCIOS
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Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Conceituação sobre riscos. Riscos sistêmicos e não sistêmicos. Normas; 
preceitos internacionais. Processo de gerenciamento de riscos. Programas de 
transferência de riscos. Prevenção de perdas. Importância do gerenciamento 
de riscos na subscrição e colocação de grandes riscos. Riscos positivos. ERM – 
Gestão dos riscos corporativos. Gerenciamento de Riscos Operacionais. Norma 
ISO 31000. Grandes acidentes. Acidentes e sinistros.

GERÊNCIA DE RISCOS

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
A Ética e sua relação direta com o mundo contemporâneo. A lógica 
hegemônica do mercado como paradigma das relações sociais. Relações do 
mundo corporativo com o mercado. Conflitos de interesse. Responsabilidade 
social. Histórico e cenário atual do desenvolvimento sustentável. Principais 
conceitos. Partes interessadas (stakeholders). Investimento Social Privado (ISP). 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE). Sustentabilidade. Desenvolvimento 
sustentável. Conceito Triple Bottom Line (TBL). Sustentabilidade como estratégia 
de negócio. Gestão e governança da sustentabilidade. Principais iniciativas 
nacionais e internacionais. Sustentabilidade e o setor de seguros. Protocolo do 
Seguro Verde. Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI). Implantação 
dos Princípios para Sustentabilidade em Seguros.

ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

Tempo Aproximado de Estudo:
16h/aula

Conteúdo:
Disposições constitucionais referentes ao setor de seguros e a competência 
privativa da União para legislar e fiscalizar as atividades securitárias. Decreto-
lei 73/66 - os agentes do setor de seguros e suas atribuições. Lei 4.594 e o 
Código Civil: o corretor de seguros: regulamentação, direitos, deveres e 
responsabilidades; obrigações e direitos do segurado e do segurador A Lei 
Complementar 126/2007. As corretoras de resseguro e os resseguradores: 
disposições normativas. O Código de Defesa do Consumidor e a atividade de 
seguros. Estrutura do mercado de seguros brasileiro. Principais relacionamentos 
institucionais.

FUNDAMENTOS E ESTRUTURA DO MERCADO 
DE SEGUROS
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Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Gestão de operações e de processos. Cadeia de valor e cadeia de suprimentos. 
Arquitetura de Referência de Processos de Seguradoras. Indicadores-chave. Uso 
estratégico de sistemas de informação baseados em computador. A seguradora 
digital. Obtenção de vantagem competitiva com o uso de sistemas de informação 
baseados em computador.

GESTÃO DE OPERAÇÕES DE SEGUROS

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Gestão estratégica de pessoas. Comportamento humano nas organizações. 
Motivação. O processo de comunicação e gerenciamento de conflitos. Liderança 
nas organizações contemporâneas. Gerenciamento de equipes eficazes.

GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPES

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
O mercado financeiro nacional. Política monetária e a formação da taxa de juros. 
A avaliação de ativos financeiros. Renda variável: conceitos e metodologias de 
avaliação. Orçamento empresarial. Fluxo de caixa.

GESTÃO FINANCEIRA
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Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Juros simples. Montantes compostos. Frequência de capitalização. Taxas: 
nominal, proporcionais, reais ou efetivas, equivalentes. Descontos: simples e 
compostos. Anuidades postergadas e antecipadas. Equivalência e valor do 
dinheiro no tempo. Fluxo de caixa (Incremental). Método do valor atual e da taxa 
de retorno. Comparação dos métodos. Taxas múltiplas de retorno. Investimentos 
mutuamente exclusivos.

MATEMÁTICA FINANCEIRA

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Fundamentos da estratégia. Planejamento e gestão estratégica da cadeia 
produtiva do seguro. O processo de planejamento estratégico. Análise externa: 
estrutura do mercado, forças competitivas e grupos estratégicos. Análise 
interna: recursos, capacidades e competências-chave. Vantagem competitiva e 
desempenho: abordagens da criação de valor de valor econômico, lucratividade 
e criação de valor para o acionista. Modelos de negócios. Formulação da 
estratégia. Implementação da estratégia.

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Tempo Aproximado de Estudo:
20h/aula

Conteúdo:
Definição de controles internos e riscos. Committee Of Sponsoring Organizations 
(COSO). Lei Sarbanes-Oxley. Governança corporativa. Principais princípios e 
conceitos abordados pelo: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Bolsa de Valores, Mercadorias 
e Futuros (BM&FBOVESPA). Motivação para investimento em governança 
corporativa. Controles internos, comitê de auditoria e auditorias interna e externa.

GOVERNANÇA CORPORATIVA E  
CONTROLES INTERNOS
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MBA
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MBA PRESENCIAL

Tempo Aproximado de Estudo:
480h/aula

Conteúdo:
Módulo I
Cenários Econômicos. Contabilidade Gerencial e Indicadores. Estatística Aplicada 
a Negócios. Gerência de Riscos. Matemática Financeira.

Módulo II
Ética e Responsabilidade Social Corporativa. Gestão de Operações de Seguros. 
Gestão de Pessoas e Equipes. Gestão Financeira. Governança Corporativa e 
Controles Internos. Jogos de Negócios em Seguros. Planejamento e Gestão 
Estratégica

Módulo III
Estruturação e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso. Fundamentos 
e Estrutura do Mercado de Previdência Privada Aberta. Fundamentos e Estrutura 
do Mercado de Resseguro. Fundamentos e Estrutura do Mercado de Saúde 
Suplementar. Fundamentos e Estrutura do Mercado de Seguros. Gestão de 
Resseguro. Gestão de Seguros de Automóvel e de Outros Massificados RE. 
Gestão de Seguros de Pessoas. Gestão de Seguros de Responsabilidade e 
de Riscos Financeiros. Gestão de Seguros de Transporte. Gestão de Seguros 
Patrimoniais. Metodologia para Projetos de Pesquisa Aplicada. Tópicos Especiais 
e Seminários.

MBA GESTÃO DE SEGUROS E RESSEGURO

Para quem quer se especializar em altíssimo nível, a Escola Nacional de 
Seguros oferece cursos de pós-graduação indicados para profissionais 
que pretendem aplicar seus conhecimentos em carreira gerencial. 
Todos os programas são estruturados para que os alunos despertem 
visão sistêmica e capacidade de adaptação às repentinas mudanças no 
contexto sócio-econômico e empresarial, atitudes de grande importância 
para qualquer profissão.



Tempo Aproximado de Estudo:
480h/aula

Conteúdo:
Módulo I
Gerenciamento de Riscos. Direito Securitário - Parte I. Direito Securitário - 
Parte II. Direito do Consumidor sob a ótica do Contrato de Seguros e Atividade 
Seguradora e Publicidade de seguros e seus efeitos jurídicos. Intermediação na 
contratação do seguro - reflexos jurídicos. Direito Societário aplicado à atividade 
seguradora - Tributação em Seguros e Resseguros. Direito Regulatório em 
Seguros e Resseguro - Governança Corporativa e Controles Internos. Direito 
Ressecuritário - Parte 1 e Práticas de Resseguro. Direito Ressecuritário - Parte II. 
Direito Processual Securitário e Arbitragem em Seguros e Resseguro.

Módulo II
Saúde Suplementar. Previdência Complementar. Seguro de Automóvel e RCFV. 
Seguro de Pessoas. Seguro de Responsabilidade Civil Geral, Riscos Profissionais 
(E&O) e Seguros Ambientais. Seguros D&O. Seguros de Riscos de Engenharia e 
de Propriedades. Seguros de Transporte e Aeronáutico. Seguros de Crédito e 
Garantia. Seguros do Agronegócio.

Módulo III
Ajustamento (regulação) de sinistros - esfera judicial e extrajudicial - situações 
jurídicas - Fraude no Seguro. Metodologia Científica.

Módulo IV
Gerenciamento dos Riscos - Segurança da Informação e o Cybercrime. 
Microssistema do Contrato de Seguro - Projetos de Lei nº 3.555/2004, 8.034/2010 
e respectivos Substitutivos. Microsseguro. Mudanças Climáticas - impactos 
sobre a atividade seguradora. Testes com o genoma humano como ferramenta 
de subscrição em seguros de pessoas. Nanotecnologia - possíveis impactos 
na indústria de seguros. O Estado e o Meio Ambiente - o dano ambiental na 
sociedade de riscos. Riscos do Petróleo no Brasil, contextualização jurídica e 
possibilidades de coberturas de seguros no âmbito securitário. Contrato de 
Seguro e a Atividade Seguradora: sob a ótica do Judiciário

MBA GESTÃO JURÍDICA DO SEGURO E RESSEGURO
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Tempo Aproximado de Estudo:
480h/aula

Conteúdo:
Módulo I
Planejamento Estratégico. Governança Corporativa e Controles Internos. Ética e 
Responsabilidade Social Corporativa. Cenários Econômicos.

Módulo II
Identificação e Análise de Riscos. Fundamentos da Gestão dos Riscos 
Financeiros. Gestão de Riscos Legais e Conformidade Normativa. Gestão de 
Riscos e Segurança no Trabalho. Gestão de Riscos Ambientais. Gestão de Riscos 
na Cadeia de Suprimentos. Gestão de Riscos Cibernéticos. Segurança Física, 
Patrimonial e de Operações.

Módulo III
Métodos Qualitativos para Tomada de Decisão Gerencial em Riscos. Métodos 
Quantitativos para Tomada de Decisão em Gerência de Riscos e Seguro. 
Análise Financeira e de Investimentos. Gestão de Projetos. Gestão de Seguros 
Corporativos. Mercados Nacional e Internacional de Resseguros. Administração 
de Sinistros: Regulação e Indenização. Análise de Probabilidade Aplicada a 
Negócios. Contabilidade Gerencial e Indicadores. Sistemas de Informação e 
Tecnologias de Monitoramento e de Informações Geográficas.

Módulo IV
Tópicos Especiais em Gestão de Riscos e Seguros. Metodologia para Projetos de 
Pesquisa Aplicada.

MBA GESTÃO DE RISCOS E SEGUROS
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Tempo Aproximado de Estudo:
480h/aula

Conteúdo:
Inovação em Negócios e Processos. Cenários Econômicos e Seguros. 
Planejamento e Gestão Estratégica. Contabilidade Gerencial e Indicadores. 
Orçamento Empresarial. Ética Corporativa e Responsabilidade Social. Métodos 
Quantitativos para Tomada de Decisão. Gestão de Pessoas. Líder-coach 
e a Gestão de Equipes. Técnicas e Métodos para Apresentações. Gestão, 
Indicadores-Chave e Administração do Tempo. Jogos de Negócios em Seguros. 
Contratos, Direito do Consumidor e Qualidade de Serviço para Seguros e Saúde 
Suplementar. Introdução à Ciência Atuarial. Desenvolvimento de Produtos de 
Seguro e Gestão de Operações. Governança Corporativa e Controles Internos. 
Gerência de Riscos em Seguradoras. Gestão Financeira em Seguradoras. Gestão 
de Projetos.  Gestão de Produtos de Seguros e Saúde Suplementar. Fundamentos 
de Resseguro. Gestão de Seguros Patrimoniais. Gestão de Seguros de Pessoas. 
Gestão de Seguros de Automóvel e Seguros Compreensivos. Gestão de Seguros 
de Transporte. Gestão de Saúde Suplementar. Metodologia para Projetos de 
Pesquisa Aplicada. 

MBA GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPES



Tempo Aproximado de Estudo:
488h/aula

Conteúdo:
Módulo I
Cenários Econômicos. Contabilidade Gerencial e Indicadores. Estatística Aplicada 
a Negócios. Gerência de Riscos. Matemática Financeira.

Módulo II
Ética e Responsabilidade Social Corporativa. Gestão de Operações de Seguros. 
Gestão de Pessoas e Equipes. Gestão Financeira. Governança Corporativa e 
Controles Internos. Jogos de Negócios em Seguros. Planejamento e Gestão 
Estratégica.

Módulo III
Estruturação e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso.  
Fundamentos e Estrutura do Mercado de Previdência Privada Aberta. Fundamentos 
e Estrutura do Mercado de Resseguro. Fundamentos e Estrutura do Mercado de 
Saúde Suplementar. Fundamentos e Estrutura do Mercado de Seguros. Gestão 
de Resseguro. Gestão de Seguros de Automóvel e de Outros Massificados RE. 
Gestão de Seguros de Pessoas. Gestão de Seguros de Responsabilidade e 
de Riscos Financeiros. Gestão de Seguros de Transporte. Gestão de Seguros 
Patrimoniais. Metodologia para Projetos de Pesquisa Aplicada. Tópicos Especiais 
e Seminários.

MBA GESTÃO DE SEGUROS E RESSEGURO

MBA EAD

45
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PÓS GRADUAÇÃO EM 
NÍVEL DE EXTENSÃO
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Tempo Aproximado de Estudo:
172h/aula

Conteúdo:
Módulo I - 52h/aula
Estratégia e Planejamento. Workshop: Inovação em Negócios e Processos. 
Cenários Econômicos e Seguros. Workshop: Planejamento Empresarial.  

Módulo II - 64h/aula
Liderança. Gestão de Pessoas. Workshop: Líder-coach e Gestão de Equipes
Gestão, Indicadores-chave e Administração do Tempo. Workshop: Técnicas e 
Métodos para Apresentações.

Módulo III - 56h/aula
Negócios de Seguros. Contratos, Direito do Consumidor e Qualidade de Serviço 
para Seguros, Previdência Privada Aberta e Saúde Suplementar. Desenvolvimento 
de Produtos e Gestão de Operações. Workshop: Orçamento Empresarial.

CAPACITAÇÃO GERENCIAL DE SEGUROS

Tempo Aproximado de Estudo:
80h/aula

Conteúdo:
Aspectos históricos do controle interno. Aspectos conceituais do controle interno. 
Modelo de referência de controles internos e gestão de riscos - COSO. Prevenção 
a fraudes. Governança corporativa. Segurança da Informação.  Prevenção a 
lavagem de dinheiro. Ouvidoria. Compliance. Modelo de referência de controles 
internos e gestão de riscos - FERMA. Modelo de referência de controles internos 
e gestão de riscos - ISO 31.000. Auditoria.

COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS
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Tempo Aproximado de Estudo:
120h/aula

Conteúdo:
Ambiente de negócios de seguros. Produtos e serviços em seguros. Cenários 
Econômicos. Planejamento estratégico de vendas. Negociações complexas em 
seguros. Gestão do relacionamento com o cliente. Ferramentas de suporte à 
gestão comercial. Gestão de equipe de vendas. Marketing de serviços.

GESTÃO COMERCIAL

Tempo Aproximado de Estudo:
56h/aula

Conteúdo:
Cenários Econômicos. Logística e Cadeia de Suprimentos. Riscos Associados à 
Logística. Transferência de Riscos Através de Seguros. Sinistros e Fraudes.

LOGÍSTICA, RISCOS E SINISTROS NA CADEIA 
DE SUPRIMENTOS

Tempo Aproximado de Estudo:
120h/aula

Conteúdo:
Teoria Geral e Processo de Conhecimento. Liquidação de Sentença, Cumprimento 
de Sentença e Execução Fundada em Título Executivo Extrajudicial. Dos 
Processos nos Tribunais e dos Meios de Impugnação das Decisões Judiciais. 
Procedimentos Especiais.

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E O 
DIREITO DE SEGUROS
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Tempo Aproximado de Estudo:
240h/aula

Conteúdo:
Fundamentos do resseguro - I. Contratos de resseguro - I. Fundamentos do 
resseguro - II. Contratos de resseguro - II - Práticas de cessão e recuperação 
- Contratos Proporcionais e Não-proporcionais. Contratos de resseguro - III 
- Precificação de Contratos Não-proporcionais. Contratos de resseguro - IV - 
Programa de Resseguro - Teoria e Pática - Definilção do Programa e sua estrutura 
- Parte 1. Contratos de resseguro - IV - Negociando o contrato de resseguro - 
Parte 2. Direito Ressecuritário - I. Direito Ressecuritário - II. Especificidades 
técnicas dos Diversos segmentos de Seguros que impactam no Resseguro. 
Mercado Internacional de Resseguro. Sinistros em face do resseguro e da 
atividade resseguradora. Prestação de contas entre a Cedente e o Ressegurador 
- aspectos contábeis e financeiros. A evolução do mercado de resseguro aberto 
no Brasil e a política empresarial do setor de seguros diretos. Atuação do 
Broker de resseguro nas operações de mercado aberto. Resseguro Financeiro 
e Derivativos. Arbitragem no Resseguro. Negociação do Resseguro: gestão dos 
dados, interesses, necessidades e oportunidades.

RESSEGURO AVANÇADO

Tempo Aproximado de Estudo:
208h/aula

Conteúdo:
Módulo I - Instrumental
Cenários Econômicos. Matemática Financeira e Atuarial. Contratos de Seguro, 
Previdência e Saúde Suplementar. Direito do Consumidor e Qualidade de 
Serviços. Fundamentos e Estrutura do Mercado de Seguros, Previdência e Saúde 
Suplementar. Operações em Seguros.

Módulo II - Produtos  
Seguros de Pessoas.Seguros Patrimoniais. Seguros de Automóveis. Previdência 
Privada Complementar Aberta.Saúde Suplementar.

Módulo III - Gestão em Seguros 
Estatística Aplicada a Seguros e Previdência. Contabilidade Gerencial em 
Seguros. Gestão de Projetos. Negociação e Gestão de Conflitos. Técnicas e 
Métodos para Apresentações. Jogos de Negócios.

SEGUROS, PREVIDÊNCIA 
E SAÚDE SUPLEMENTAR 
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Tempo Aproximado de Estudo:
174h/aula

Conteúdo:
D&O (Directors and Officers Liability Insurance) - Conselheiros, Diretores e 
Administradores de Empresas: inclusive com exposições em bolsas norte-
americanas e européias (American Depository Receipts - ADR). Práticas 
Trabalhistas – (Employment Practices Liability Insurance - EPL): para empresas 
em geral, contra os riscos de reclamações apresentadas por empregados, 
contratados, temporários, candidatos a emprego, estagiários e afins, em razão, 
entre outras, de alegações de discriminação, falhas em processos de promoções, 
falhas na contratação ou no encerramento dos contratos trabalhistas, assédio 
moral e sexual. Ofertas Públicas de Ações (Public Offering of Securities 
Insurance – POSI): responsabilidade pela oferta de valores ou títulos mobiliários 
numa negociação. Responsabilidade pela Gestão de Entidades Fechadas de 
Previdência Privada: reclamações contra Empresas Patrocinadoras de planos 
de benefícios (Saúde, Pensão, etc.) e seus administradores, promovidas por 
participantes dos planos. Private Equity & Venture Capital Entities: da categoria 
D&O, pela gestão de fundos de investimentos.

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 
DIRETORES E ADMINISTRADORES - D&O

Tempo Aproximado de Estudo:
44h/aula

Conteúdo:
Aspectos Jurídicos e Técnicos Fundamentais. Os Seguros Ambientais Específicos. 
Gerenciamento de Riscos Ambientais.

SEGUROS DE RISCOS AMBIENTAIS
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APERFEIÇOAMENTO



53

APERFEIÇOAMENTO
EAD

Este programa foi idealizado e desenvolvido pela Escola Nacional de 
Seguros, em parceria com o Sindseg-SP e empresas associadas, e é 
indicado para você que deseja crescer na carreira.

Tempo Aproximado de Estudo:
30h/aula

Conteúdo:
Conceito e Contexto - Fundamento das Mudanças. Fatores que Indicam a 
Necessidade de Mudança. Dimensões da Mudança. Conceitos, Ferramentas e 
Métodos de Construção da Mudança. Ligação da Mudança com a Estratégia. 
Estruturando o Processo de Mudança. Resistências às Mudanças.

GESTÃO DE MUDANÇAS

Tempo Aproximado de Estudo:
30h/aula

Conteúdo:
Concepto y Contexto. Fundamentos de los Cambios. Factores que indican la 
Necesidad de Cambios. Dimensiones del Cambio. Conceptos, Herramientas y 
Métodos de Construcción del Cambio. Ligación del Cambio con la Estrategia. 
Estructurando el Proceso de Cambio. Resistencias al Cambio.

GESTIÓN DE CAMBIOS

Tempo Aproximado de Estudo:
16h/aula

Conteúdo:
Desenvolvimento Sustentável. Contexto e Dimensões de Responsabilidade 
Social. Responsabilidade Social Empresarial como Vantagem Competitiva.

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL  
COMO VANTAGEM COMPETITIVA



ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS
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SERVIÇOS:

•Levantamento das necessidades de treinamento;
•Realização e coordenação de cursos, palestas, workshops e seminários;
•Produção de materiais instrucionais;
•Elaboração de pesquisas e estudos voltados para o mercado  
de seguros.

ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES:

• BBMapfre
• Liberty
• HDI
• Seguradora Líder
• Sulamérica
• Bradesco
• Porto Seguro
• Prudential
• Mongeral

INVISTA EM SEUS PROFISSIONAIS, CAPACITANDO-
OS COM QUEM REALMENTE ENTENDE DE SEGUROS!

SEJA PARCEIRO DA ESCOLA!



UNIDADE BELO HORIZONTE
Avenida Getúlio Vargas, 1420 - Sala 901  

Savassi, Belo Horizonte - MG 
(31) 3272-1700 / 3272-1711 / 3272-1747

unidademg@funenseg.org.br

UNIDADE BRASÍLIA
SRTV/S - Quadra 701, Conjunto L, Bloco 2,  

Centro Emp. Assis Chateaubriand -  
Lojas 60, 64, 68 e 80 - Térreo, Asa Sul, Brasília - DF 

(61) 3323-7032 / 3321-4718
unidadedf@funenseg.org.br

UNIDADE CURITIBA
Rua Lamenha Lins, 1995  
Rebouças, Curitiba - PR 

(41) 3264-9614 / 3262-0305 / 3263-3106
unidadepr@funenseg.org.br

UNIDADE GOIÂNIA
Rua C-145, 1036

Jardim América, Goiânia - GO 
(62) 3945-1210 / 1214 

unidadego@funenseg.org.br

UNIDADE PORTO ALEGRE
Avenida Otávio Rocha 115 - 1º andar 

Centro, Porto Alegre - RS 
(51) 3224-1965 / 5267 / 6661 
unidaders@funenseg.org.br

UNIDADE RECIFE
Avenida Frei Matias Teves, 280 - Sala 819 

Ilha do Leite, Recife - PE
(81) 3423-1134 / 6653 

unidadepe@funenseg.org.br

UNIDADE RIO DE JANEIRO - RIO BRANCO
Avenida Rio Branco, 277 - 2º andar, salas 201 e 202

Centro, Rio de Janeiro - RJ
(21) 3094-1011 / 1013 / 1015 / 1017 

unidaderj@funenseg.org.br

UNIDADE RIO DE JANEIRO - SEDE
Rua Senador Dantas, 74, 2º, 3º e 4º andares

Centro, Rio de Janeiro - RJ
0800-025-3322 (até as 20h) 
unidaderj@funenseg.org.br

UNIDADE SALVADOR
Avenida Tancredo Neves, 999 - Salas 701 e 702

Caminho das Árvores, Salvador - BA 
(71) 3341-2688 / 2699 

unidadeba@funenseg.org.br

UNIDADE SÃO PAULO
Rua Augusta, 1600

Consolação, São Paulo - SP 
(11) 2739-1000 

secretariasp@funenseg.org.br

UNIDADE BLUMENAU
Rua Coronel Vidal Ramos, 1 - Salas 402 a 404 Edifício 

Alameda Office, Jardim Blumenau, Blumenau - SC 
(47) 3326-7105 / 3326-5203
unidadesc@funenseg.org.br


